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 (, בחדר 2019באפריל  10ביום רביעי ה' ניסן תשע"ט )  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן ז"ל  ט, בבית העירייה ע"ש זינגראהישיבות ע"ש שמואל אפרי
 

 נוכחים:                                                                             :משתתפים
                 ס. מנהלת רווחה   -זהבה סולומון                                      העירייה ס. גזברית   -  שגיא רוזנבלט

 טרינרית העירייה ו  -ד"ר רויטל אורבך                 מ"ש                       משנה ליוע  -  עו"ד סופי ויטלם
                     מנהלת מחלקת משק ונכסים    -מיכל רוטמן 

                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        
 הנדון:

 
 M-21 אריאל במסגרת  ממ"ד אספקה והתקנת ריהוט לספריה בבית הספר  - 2019/134הצעה מס' . 1

 נדרש לרכוש ריהוט לספריה בבית הספר ממ"ד אריאל.   M-21 במסגרת פרויקט
 לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:מחלקת רכש פנתה בבקשה 

 וקסמן פתרונות מעוצבים למשרד. ,ויסמן תעשיות עץ בע"מ, נישה פרויקטים וספריות בע"מ
 ויסמן תעשיות עץ בע"מ, נישה פרויקטים וספריות בע"מ. נענו לבקשה: הספקים אשר 

 לצרף את התכנון מחלקת רכש בקשה וכן סקיצה להעמדהבמסגרת הצעת המחיר לספקים, צורפה   הערה :
 והעמדה של ריהוט הספרייה .

 
 להלן טבלת השוואות מחירים : 

   
 נישה פרויקטים וספריות בע"מ  ויסמן תעשיות עץ

 אור הפריטית
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות מחיר סה"כ מחיר יחידה סה"כ

כוננית חד צדדית משולבת גובה למסך 
 ס"מ  500/25/150/100הקרנה 

 יחידה

1 9810 9810 3570 3570 

מדפים לגובה ומדף סוגר  4ו  3כולל 
 24מלמין יצוק  1עליון כולל סגירה 

 מ"מ

 יחידה ס"מ 990/25/150כוננית חד צדדית 
1 19850 19850 5685 5685 

מדפים לגובה ומדף סוגר  4כולל 
 עליון

 יחידה ס"מ 100/25/150כוננית חד צדדית 
1 1975 1975 1035 1035 

מדפים לגובה ומדף סוגר  4כולל 
 24מלמין יצוק  1עליון כולל סגירה 

 מ"מ

 יחידה ס"מ  300/25/150כוננית חד צדדית 
2 5760 11520 2400 4800 

מדפים לגובה ומדף סוגר  4ו  3כולל 
 24עליון כולל סגירות מלמין יצוק 

 מ"מ

 יחידה מדף משופע לפיזור בתוך הכונניות 
16 145 2320 67 1072   

יש לצרף תכנית עמדת עמדת ספרנית 
 ספרנית

דלפק בגובה שולחן עם עמדת מחשב 
 וציוד נלווה: מגירות, ארון עם דלתות, 
יש לתכנן ללא כל הגבהה וללא יצירת 
מחסום בין התלמיד לספרנית. גודל 

ס"מ   60*120+80*160הדלפק במידות 
 לפחות 

 5900 1 יחידה

5900 6625 6625   
ספרנית פנאומטי סינכרוני עם  כסא

 ידיות ריפוד בד 
 890 1 יחידה

890 715 715   

ארון איחסון עם מדפים  דלתות נפתחות 
 ס"מ  90*40*160במידות: 

 2255 1 יחידה
2255 1605 1605   

ס"מ פלטה  80*120ולחן עיון ש
מ"מ מעל מסגרת  24פורמייקה מרחפת 

 ס"מ רגלי מתכת עגולות  40/40מתכת 
 950 5 יחידה

4750 1107 5535   
כסא עיון דגם אורסולה/ סלנה חברת 
נישה נערם מושב וגב פלסטיק גוון לפי 

 בחירה רגלי כרום ניקל
 יחידה

25 289 7225 196.4 4910   
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מידה גובה  כורסת "דוש" עגולה )נישה(
ס"מ  38ס"מ גובה ישיבה  80משענת 

ס"מ עשוי בד פוליאסטר חזק  50עומק 
 ואיכותי עמיד למים ותנאי חוץ

 יחידה

4 1050 4200 551 2204   

   878 878 0 0 1 יחידה ס"מ רגל פיצה 60שולחן קפה נמוך עגול 

 ₪ מחיר סה"כ ללא מע"מ 
   

70,695 
 

38,634 
  

 הו ההסבר לפער בין המחירים?  מנהלת מחלקת רכש משיבה כי נשלח מפרט אחיד לכלל הספקים. מ  -לשאלת הועדה 
 לא  ₪  38,634ע"ס   נישה פרויקטים וספריות בע"ממחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

 דרישות העירייה. על  הספק עונהכולל מע"מ. 
 2764 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
 

 לבים כהתקשרות עם ספק הנותן שירותי עיקור וסירוס  - 135/2019הצעה מס' . 2
    במדינת ישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ללא בעלים, העלולה להוביל לפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור    

 מגדילה את מספר הכלבים המשוטטים.ובבריאות הכלבים ורווחתם. התרבות בלתי רצויה של כלבי בית    

   במטרה לצמצם את התופעה של כלבים משוטטים והסבל הכרוך בחיי הרחוב פרסם משרד החקלאות נוהל תמיכה    

 בעיקורים וסירוסים של כלבים בבעלות.    

 לעירייה. כולל מע"מ  ₪ 400עבור כל ניתוח עיקור או סירוס של כלב אשר עומד בדרישות יועברו    

 : מהות ההתקשרות   
 ביצוע ניתוחי עיקור וסירוס כלבים של כלבים בבעלות.  .1

 הבאת הכלבים למרפאה ביום הניתוח תעשה ע"י בעליהם או ע"י נציג העירייה. .2

 לכל כלב תערך ספירת דם טרם ההרדמה. .3

 נוהל הצעות מחיר. לצורך ההתקשרות הנדונה, נבדקו מרפאות וטרינריות העומדות בדרישות השירות הווטרינרי ונערך

 

 השוואות מחירים : להלן 

 מחיר ניתוח שם המרפאה
וספירת דם כולל 

 מע"מ
 400 עמותת תנו לחיות לחיות

 400 ד"ר אדם תורג'מן
 400 ד"ר יונתן נתנזון

Spay israel 400 

Dogs for u- Doolittle 400 

 
 העירייה: יתהמלצת וטרינר

להתקשר ד"ר רויטל אורבך ממליצה לאשר (, 2019עד תום שנת כלבים בזמן קצר ) 350מאחר ומדובר בעיקור וסירוס של כ 
 כל המציעים ולאפשר לתושב לבחור את המרפאה בה ינותח כלבו.עם 

 עם אופציה  ( 2019) עד תום שנת  אישור התקשרות לשנהמבוקש סכום המחייב מכרז,  סכום ההתקשרות הינו עד
 תיים הארכה.שנל

 התקשרות זו תהא מעוגנת בהסכם, יש לציין כי במסגרת ההסכם תהא אפשרות הארכה רק במידה והעירייה תקבל ק"ק. 
 

 1714200780  -מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס'                                                           

 

  

 

 2019יה לשנת פומביות בתחומי העירי  תמלוגים בגין השמעות - 136/2019הצעה מס' . 3
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 בגין שימוש בזכויות מבצעים 2019מחלקת ספורט ואירועים קיבלה דרישת תשלום עבור :חיוב תמלוגים לשנת 
 .אקו"ם מהספק

 
  פירוט ההצעה: 

 
 סכום % הנחה סה"כ תמלוגים שנה חודש תיאור

SG000020   אירועים ללא
 ₪  19תשלום ועד 

01-12 2019 30,267.00 0 30,267.00 

 35,412.00    סה"כ כולל מע"מ   

 
כולל ₪  35,412ע"ס  אקו"ם עם  ע"פ הנחיית היועמ"ש  מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר את דרישת התשלום

 מע"מ.
 חלקת ספורטמ-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780  -מקור  תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 
 ה ברחבי העיריהפעלת מערכת בקרת השקי - 137/2019הצעה מס' . 4

 ברחבי העיר מותקנות מערכות בקרה ממוחשבות בגינות הציבוריות.     

 יה ברחבי העיר מהספקים הבאים:עבור הפעלת מערכת בקרת השק נוף פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחירמחלקת גנים ו    

 ש"ח עבור חודש (. 4,800לא כולל מע"מ)₪  57,600 -אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ .א
 ש"ח עבור חודש(. 3,000לא כולל מע"מ) ₪  36,000 -הד אהרוןוא .ב

 עד   01.03.2019אוהד אהרון,  לשנה  מיום ה ביותר של ההצעה הזול  אשר ההתקשרות עםל  מחלקת גנים ונוף ממליצה    

 לא כולל מע"מ. ₪  36,000ע"ס  01.03.2020ליום       

 1746000755 -מקור תקציבי    
 ( 4)נספח מס'  

 

  רכישת ספרי תנך לבוגרי בתי ספר היסודיים ברמלה - /2019138הצעה מס' . 5

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר בתי הספר היסודיים נדרש לקנות ספרי תנ"ך עם הקדשה , לבוגרי    
 מהספקים הבאים:   
 , דני ספרים. הרב שלמה אלירם , הוצאת ספרים סטימצקי -הוצאת קורן , אלירם הפצות    
 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
    

   

הוצאת 
 קורן

 
 אלירם

 
 סטימצקי

 
 דני ספרים

 אור הפריטית
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 17.5ס"מ * 12ספר תנ"ך במידות:  
ס"מ  עם הקדשה בעמוד הראשון. 

הדפסת סמל העיר בגב הספר 
 )כריכה אחורית(

 16786 22 28994 38 15260 20 14039.2 18.4 763 יחידה

 16,786   28,994   15,260   14,039.2       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 
 מע"מ . לא כולל  ₪  14,039ע"ס  הוצאת קורןההצעה הזולה ביותר של רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת 

 הו ההסבר לפער בין המחירים?  מנהלת מחלקת רכש משיבה כי נשלח מפרט אחיד לכלל הספקים. מ  -לשאלת הועדה 
 

  1813200789  -מקור תקציבי 
 (5)נספח מס' 

 
 
 
 ת ,פיקוח על החניה ואיכות הסביבה ינריפנקסי התראה ודוחות למחלקות , וטר  - 139/2019הצעה מס' . 6
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 נדרשים פנקסי התראות ודוחות ,מחלקת רכש פנתה פיקוח על החניה ואיכות הסביבה  ,תלמחלקות הוטרינרי    
 בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
  קונוס תדמית ותקשורת.,  תשלובת נייר, דפוס אופק אמקהאורדע פרינט,     
 נענו לבקשה:הספקים אשר     
 קונוס תדמית ותקשורת. , אורדע פרינט, אמקה תשלובת נייר     

     
 להלן טבלת השוואות מחירים :    

 
  

 אורדע
אמקה 

 קונוס תשלובת נייר 

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר 
 סה"כ

 3200 3375 3750 250 יחידה פנקסי דוחות )אכיפת אופניים(.

 3200 3375 3750 250 יחידה פנקסי התראות 

           ס"מ 16ס"מ רוחב   20מידות הפנקסים: אורך 

            20*16גרם גודל  90נייר שביט 
הדפסה פרוצס צבעוני בחזית  בגב הדוח/התראה הדפסה 

שחורה. כריכת פנקס צבעונית בפנקסי הדוחות ופנקסי 
           התראות )רקע בהיר כחול/ירוק(  לוגו עירייה צבעוני 

           ס"מ דבק דו צדדי  11*6מדבקת סיליקון מודבקת בגודל 

           מספור בספח + שובר 
יחידות + מספור מגנטי לפי נהלי  25בכל פנקס 

           המטרופולינט 

           פרפורציה כפולה 

 6400 6750 7500     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 1088 1147.5 1275     מע"מ

 7488 7897.5 8775     ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
בפנקסי הדוחות? מנהלת מחלקת רכש משיבה כי מדובר בהזמנות ן שינוי במחיר בעניין המלל האם יתכ  -לשאלת הועדה 

 שבלוניות ואין משמעות לכמות המלל. 
 מע"מ. לא כולל ₪  20,000ע"ס  קונוס תדמית ותקשורתמחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

 
   רישוי עסקים.  - 1713300560 יקוח על החניה, פ - 1943000470רינר, וט - 1714200720  -מקור תקציבי 

 
 (6)נספח מס'   

  
 
 

   לדים גיל יסודי י -ד"ר עומר לנס כמדריך לצוות מרכז הורים עם  הארכת הסכם התקשרות - 2019/140הצעה מס' . 7

יודגש כי במסגרת אישרה את ההתקשרות עם ד"ר עומר לנס.  04.07.2018מיום  26/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' 

  ניתן להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות ) כל תקופה בת שנה( .הצעות המחיר שנשלחו לספקים צוין כי 

לאור האמור לעיל, מחלקת הרווחה מבקשת לאשר הארכת ההתקשרות עם ד"ר עומר לנס , לשלוש תקופות נוספות ) כל 
 לשנה.  כולל מע"מ₪  19,800חודשים(, ע"ס  12 -תקופה

 
 קשרות בהסכם, לרבות נספח ביטוחי ובחינת צורך בניכוי והפרשה לביטוח לאומי. הערה : יש לעגן את ההת

 אין לעבור את הסכום הפטור ממכרז.              
 

 1843500847 -מקור תקציבי 
 ( 7)נספח מס' 

 
 
 
 

  זילברמן כמדריכה פרטנית לצוות מרכז הורים  עו"ס ענת קובובי עם  הארכת הסכם התקשרות - 2019/141הצעה מס' . 8
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 ילדים גיל יסודי וכמדריכה לצוות התחנה לטיפול זוגי/משפחתי        

יודגש כי בי זילברמן.  אישרה את ההתקשרות עם עו"ס ענת קובו  30.05.2018מיום  21/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' 

ניתן להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות ) כל תקופה בת במסגרת הצעות המחיר שנשלחו לספקים צוין כי 

  שנה( .

לאור האמור לעיל, מחלקת הרווחה מבקשת לאשר הארכת ההתקשרות עם עו"ס ענת קובובי זילברמן, לשלוש תקופות 
 כולל מע"מ לשנה. ₪  26,250חודשים(, ע"ס  12 -נוספות ) כל תקופה

 
 ם, לרבות נספח ביטוחי ובחינת צורך בניכוי והפרשה לביטוח לאומי. קשרות בהסכהערה : יש לעגן את ההת

 אין לעבור את הסכום הפטור ממכרז.               
 

 . ולל  מע''מ  לשנהכ ש''ח  19,250מרכז  הורים  ילדים גיל  יסודי,  סך   1843500847  -מקור תקציבי 

 ש''ח  7,000התחנה  לטיפול  זוגי/משפחתי מתקבולי  התחנה,   1842200843              

 ( 8)נספח מס' 
 

אסיר ע''י  העירייה  ה סכם  עם ''רש"א'' )הרשות  לשיקום  האסיר( להעסקת עו"ס  שיקום   -142/2019 הצעה מס' .9

 ת  רמלהיירימרכז  לטיפול  בהתמכרויות  של  עב-במימון  חלקי  של  רש"א 

 )רש''א( הינה  גוף  ממשלתי שיקומי  טיפולי בעל  עצמאות  סטטוטורית הכפוף  לשר  העבודה  הרשות  לשיקום  האסיר

 .1983 - והשירותים  החברתיים. הרשות  פועלת מתוקף  חוק הרשות לשיקום  האסיר התשמ''ג

 וחלק  ע''י  "ארשים כשחלק  מהמימון  הינו  ע''י  מחלקת  הרווחה ברמלה  מעסיקה  מזה  שנים  עוס'  לשיקום  אסיר

 ה.יהעירי

 הסכם  רש"א עבר  שינויים  בשנים  האחרונות  ואושר  ע''י  מרכז  השלטון  המקומי ומשרד  הרווחה.

 75% -ועומדת  על כ  2018השתתפות  ''רשא''  במימון  העסקת  העוס'  ע''י  הרשות  המקומית גדלה  משמעותית  משנת  

 עם  משרד  הרווחה.( )כפי  שנהוג  במצ'ינג  שכר  העו''סמ

 מו  בהסכם.שמשרד  הרווחה  מאשר  להתקשר  ע מודגש  כי  רש''א  הינו  הספק  הבלעדי 

 ה.יהערה : ההסכם  מתחדש  כל  שנה, העוס'  מתקבל  במכרז  של  העיריה  וחותם  על  הסכם  עם  העירי

ע"ס  31.12.2019עד ליום  01.01.2019קשת לאשר ההתקשרות עם רש"א לשנה מיום לאור האמור לעיל, מחלקת רווחה מב

 25% -העסקת עובד(, השתתפות הרשות  75%ש"ח כולל מע"מ ) סכום זה הינו השתתפות רש"א עבור  84,375

 כולל מע"מ(.₪  45,000 -עד כ) 

 הערה : יש לעגן את ההתקשרות בהסכם, לרבות נספח ביטוחי. 
  1841000110  -מקור תקציבי 

 ( 9)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " רמלה עיר עולם"  רכישת דגלי  -  2019/143הצעה מס'  .01

   -מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים : שרגאי נדרש לרכוש דגלי רמלה עיר עולם, הדפסה צבעונית פרוצס צבעוני מלא.     

 שיווק בע"מ, א.כדורי דגלים וסמלים בע"מ.  דגלים  וסמלים בע"מ, ב.ח מיקו    



 בס"ד 
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 להלן טבלת השוואות מחיר :      

  

  

א. 
 כדורי

 

ב.ח. 
 מיקו

 

שרגאי דגלים 
 וסמלים

 כמות אור הפריטית
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

דגל עירייה רקע פרוצס צבעוני מלא רקע לבן 
 35000 35 34000 34 14000 14 1000 80*110במידות הדפסה דיגיטלית 

 ₪ מ "כ ללא מעסה"
  

14000 

 
34000 

 
35000 

 דגלים  1000כ ללא מע"מ ל "סה
               

 
 ₪ 14,000א.כדורי דגלים וסמלים בע"מ ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 הספק עונה על דרישות העירייה. דגלים(.  1000כולל מע"מ ) עבור  

 

  אירועים, ע"פ הזמנות חתומות ע"י גזברית העירייה.   -מקור תקציבי 

 

 ( 10)נספח מס'                                                                                     

 

 

 המלצות הועדה : 

 

 M-21 ספקה והתקנת ריהוט לספריה בבית הספר ממ"ד אריאל במסגרת א  - 134/2019הצעה מס'  .1 
     נישה פרויקטים וספריות בע"מעם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 לא  כולל מע"מ. ₪  38,634ע"ס    
 
 
 לבים כהתקשרות עם ספק הנותן שירותי עיקור וסירוס  - 135/2019הצעה מס' . 2
עבור כל ניתוח עיקור או סירוס של כלב הועדה מאשרת המלצת הוטרינרית העירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר כי  

 נזון, עמותת, תנו לחיות לחיות, ד"ר אדם תורג'מן, ד"ר יונתן נת)  לעירייה כולל מע"מ  ₪ 400אשר עומד בדרישות יועברו 
Spay Israel ,Dogs for u- Doolittle.) 

עם אופציה   (2019) עד תום שנת  אישור התקשרות לשנהמבוקש סכום המחייב מכרז,  סכום ההתקשרות הינו עד
 תיים הארכה.שנל

 התקשרות זו תהא מעוגנת בהסכם, יש לציין כי במסגרת ההסכם תהא אפשרות הארכה רק במידה והעירייה תקבל ק"ק. 
 
 
 2019יה לשנת פומביות בתחומי העירי  תמלוגים בגין השמעות - 136/2019הצעה מס' . 3

₪  35,412ע"ס  אקו"ם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת 
 כולל מע"מ.

 
 
 
 
 
 
 ה ברחבי העיריהפעלת מערכת בקרת השקי - 137/2019הצעה מס' . 4



 בס"ד 
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אוהד אהרון,  לשנה  מיום ההתקשרות עם    מאשרת המלצת מחלקת גינון וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה

 לא כולל מע"מ. ₪  36,000ע"ס  01.03.2020עד  ליום   01.03.2019

 
 
  רכישת ספרי תנך לבוגרי בתי ספר היסודיים ברמלה - /2019138הצעה מס' . 5

 לא   ₪  14,039ע"ס  הוצאת קורןהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 מע"מ . כולל   
 
 פנקסי התראה ודוחות למחלקות , וטרינרית ,פיקוח על החניה ואיכות הסביבה   - 139/2019הצעה מס' . 6
 קונוס תדמית ותקשורת ע"ס עיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש ה    

 לא כולל מע"מ.₪   20,000    
 

 
   לדים גיל יסודי י -ד"ר עומר לנס כמדריך לצוות מרכז הורים עם  הארכת הסכם התקשרות - 2019/140הצעה מס' . 7

עם ד"ר עומר לנס , לשלוש הועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת ההתקשרות 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  19,800חודשים(, ע"ס  12 -תקופות נוספות ) כל תקופה

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם, לרבות נספח ביטוחי ובחינת צורך בניכוי והפרשה לביטוח לאומי.

 אין לעבור את הסכום הפטור ממכרז. 

 
  עו"ס ענת קובובי זילברמן כמדריכה פרטנית לצוות מרכז הורים  עם  הארכת הסכם התקשרות - 2019/141הצעה מס' . 8

 ילדים גיל יסודי וכמדריכה לצוות התחנה לטיפול זוגי/משפחתי        

עם עו"ס ענת קובובי זילברמן, לשלוש הועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  26,250"ס ים(, עחודש 12 -תקופות נוספות ) כל תקופה

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם, לרבות נספח ביטוחי ובחינת צורך בניכוי והפרשה לביטוח לאומי.

 אין לעבור את הסכום הפטור ממכרז. 

 
העירייה    סכם  עם ''רש"א'' )הרשות  לשיקום  האסיר( להעסקת עו"ס  שיקום  האסיר ע''יה  - 2019/142הצעה מס'  .9

 ת  רמלהימרכז  לטיפול  בהתמכרויות  של  עיריב-במימון  חלקי  של  רש"א 

עד  01.01.2019שנה מיום להועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם רש"א  

העסקת עובד(, השתתפות  75%ש"ח כולל מע"מ ) סכום זה הינו השתתפות רש"א עבור  84,375ע"ס  31.12.2019ליום 

 כולל מע"מ(.₪  45,000 -)עד כ  25% -הרשות  

 
 " רמלה עיר עולם"  רכישת דגלי  -  2019/431הצעה מס'  .10

א.כדורי דגלים וסמלים בע"מ ע"ס הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 דגלים(.  1000כולל מע"מ ) עבור ₪ 14,000

 
 

 ונן עזריהר                                        שגיא רוזנבלט                                                                    

 נכ"ל העירייהמ                                                                העירייה  גזברית.ס                               

 
 

 החלטות ראש העיר :
 
 M-21 ספקה והתקנת ריהוט לספריה בבית הספר ממ"ד אריאל במסגרת א  - 134/2019הצעה מס'  .1



 בס"ד 
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 לא  כולל מע"מ. ₪  38,634ע"ס   נישה פרויקטים וספריות בע"מעם מאשר ההתקשרות     
 
 
 לבים כהתקשרות עם ספק הנותן שירותי עיקור וסירוס  - 135/2019הצעה מס' . 2
ו עמותת, תנ)  לעירייה כולל מע"מ  ₪ 400עבור כל ניתוח עיקור או סירוס של כלב אשר עומד בדרישות יועברו אשר כי מ 

 (.Spay Israel ,Dogs for u- Doolittleלחיות לחיות, ד"ר אדם תורג'מן, ד"ר יונתן נתנזון, 
עם אופציה   (2019) עד תום שנת  לשנהאישור התקשרות מבוקש סכום המחייב מכרז,  סכום ההתקשרות הינו עד

 תיים הארכה.שנל
 התקשרות זו תהא מעוגנת בהסכם, יש לציין כי במסגרת ההסכם תהא אפשרות הארכה רק במידה והעירייה תקבל ק"ק. 

 
 
 2019יה לשנת פומביות בתחומי העירי  תמלוגים בגין השמעות - 136/2019הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ.₪  35,412ע"ס  אקו"ם מאשר ההתקשרות עם 
 
 
 הפעלת מערכת בקרת השקיה ברחבי העיר - 137/2019הצעה מס' . 4

 לא כולל מע"מ. ₪  36,000ע"ס  01.03.2020עד  ליום   01.03.2019אוהד אהרון,  לשנה  מיום ההתקשרות עם   מאשר

 
  רכישת ספרי תנך לבוגרי בתי ספר היסודיים ברמלה - /2019138הצעה מס' . 5

 מע"מ . לא  כולל  ₪  14,039ע"ס  הוצאת קורןמאשר התקשרות עם    
 
 פנקסי התראה ודוחות למחלקות , וטרינרית ,פיקוח על החניה ואיכות הסביבה   - 139/2019הצעה מס' . 6
 לא כולל מע"מ.₪   20,000קונוס תדמית ותקשורת ע"ס     מאשר ההתקשרות עם     

 
 

   לדים גיל יסודי י -ד"ר עומר לנס כמדריך לצוות מרכז הורים עם  הארכת הסכם התקשרות - 2019/140הצעה מס' . 7

כולל  ₪ 19,800ע"ס  חודשים(, 12 -עם ד"ר עומר לנס , לשלוש תקופות נוספות ) כל תקופהמאשר הארכת ההתקשרות 

 מע"מ לשנה. 

 והפרשה לביטוח לאומי.יש לעגן את ההתקשרות בהסכם, לרבות נספח ביטוחי ובחינת צורך בניכוי 

 אין לעבור את הסכום הפטור ממכרז. 

 

 
  עו"ס ענת קובובי זילברמן כמדריכה פרטנית לצוות מרכז הורים  עם  הארכת הסכם התקשרות - 2019/411הצעה מס' . 8

 ילדים גיל יסודי וכמדריכה לצוות התחנה לטיפול זוגי/משפחתי        

כולל  ₪ 26,250ע"ס  חודשים(, 12 -זילברמן, לשלוש תקופות נוספות ) כל תקופה עם עו"ס ענת קובובימאשר ההתקשרות 

 מע"מ לשנה. 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם, לרבות נספח ביטוחי ובחינת צורך בניכוי והפרשה לביטוח לאומי.

 אין לעבור את הסכום הפטור ממכרז. 

 

 

 

 

 

 
'' )הרשות  לשיקום  האסיר( להעסקת עו"ס  שיקום  האסיר ע''י  העירייה  הסכם  עם ''רש"א  - 2019/142הצעה מס'  .9

 ת  רמלהיבמרכז  לטיפול  בהתמכרויות  של  עירי-במימון  חלקי  של  רש"א 



 בס"ד 
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ש"ח כולל מע"מ ) סכום זה הינו  84,375ע"ס  31.12.2019עד ליום  01.01.2019שנה מיום למאשר ההתקשרות עם רש"א  

  כולל מע"מ(. ₪ 45,000 -)עד כ  25% -העסקת עובד(, השתתפות הרשות   75%עבור  השתתפות רש"א

 
 " רמלה עיר עולם"  רכישת דגלי  -  2019/143הצעה מס'  .01

א.כדורי דגלים וסמלים בע"מ ע"ס הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 לים(. דג 1000כולל מע"מ ) עבור ₪ 14,000

  
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                           
 ראש העיר                                                                           

 
 רמלה 

 


